MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
107548/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Škoulová /l. 2802

PRAHA:
16. 12. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II
Ministerstvo ţivotního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), Vám v souladu § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Hotel Montanie,
Soušská 791, Desná III“ zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu a sděluje, ţe tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je moţné do oznámení
nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své
písemné vyjádření k oznámení ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením ţádáme dotčené územní
samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(helena.skoulova@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším moţném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení ve vyjádření rovněţ uveďte, zda dle Vašeho názoru můţe oznámení
nahradit dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí v další fázi procesu posuzování.
V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo tuto
dokumentaci nahradit. Ţádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a poţadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náleţitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu.
Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.

TEL:
267 121 111

ČNB Praha 1
č. ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva ţivotního prostředí (http://www.env.cz/eia), kód záměru MZP324.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník k č. j. 107548/ENV/10 (příloha – kopie oznámení)
Dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj, hejtman
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Město Desná
Krkonošská 318, 46861 Desná v Jizerských horách
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Městský úřad Tanvald
Palackého 359, 46841 Tanvald
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 186/64, 46031 Liberec
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
U jezu 10, 460 01 Liberec Víta
Rozdělovník k č. j. 110195/ENV/10 (bez přílohy)
Oznamovatel:
Atelier 6, s. r. o.
Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
Zpracovatel oznámení:
LI-VI Praha, spol. s r. o. – Ing. Jiří Blažek, CSc.
Jana Ţelivského 8, 130 00 Praha 3
Na vědomí:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Rozdělovník odbory MŽP IS č. j.: 110359/ENV/10
Se žádostí o vyjádření:
odbor ochrany vod
odbor péče o krajinu
odbor ochrany zvláště chráněných částí přírody
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Na vědomí:
odbor výkonu státní správy V

